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P90 ПАЛЕТНА СТЕЛАЖНА СИСТЕМА
Универсалното решение за статично и динамично 
палетно складиране
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Международни партньори
Dexion е износител  на решения за 
складиране повече от 60 години в 
световен мащаб, чрез разширена  
мрежа от международни партньори.
Одобрените търговци на Dexion 
притежават нужния опит и обучение  
за да съветват клиентите ни както 
и да предоставят продукти с 
гарантирано качество.
Нашите внимателно подбрани 
международни партньори са 
стратегически расположени с цел 
предоставяне оптимални нива в 
обслужването на всеки континент.
Конструктор  /Constructor/ оперира 
под търговското наименование на 
Конструктор, Дексион /Dexion/  и 
Кастен /Kasten.

Europski prodajni uredi

P90 Палетна Стелажна Система
Качество и ефективност на най-висша степен 
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Dexion предоставя решения за съхранение от 1947 г. като през това време 
сме събрали огромно количество знания, които ежедневно споделяме 
с нашите големи или малки клиенти. Репутацията ни като доставчик на 
качествени продукти за съхранение е добре заслужена и нашият екип 
предлага широка гама от услуги към мрежа от клиенти в цяла Европа.
Палетните стелажи са един от ключовите ни продукти и нашите експерти 
по продажби предоставяват лесен за разбиране съвет в процеса на 
управляването  на клиентите чрез процеса на  складово проектиране, 
проверявайки че  всяка инсталация е съобразена с техните нужди.

P90 Палетни Стелажи
Dexion начина и решения за складиране
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P90 sustav paletnih regala
Ние произвеждаме широка гама от 
компоненти, които могат да бъдат 
конфигурирани да създадете свое 
решение съобразено км нуждите Ви.
Палетните стелажи са произведени 
от стомана, което може да бъде 
скъп артикул. Наличието на широка 
гама от продукти които да избирате 
означава, че можем да постигнем 
капацитета на натоварване от кото 

Гарантирано Качество

P90 ПАЛЕТНИ СТЕЛАЖИ

 ▪  Диапазон на дължини от  16 
вертикални величини

 ▪ Конструкциите могат да 
бъдат сглобени на висина 
по-голяма от 30 метра. 

 ▪ 16  дължини на греди 
с налични 30 различни 
размера на  раздел

 ▪ Поцинкована стомана
 ▪ Също така достапни са 
боядисани

 ▪ Подходящ за всички видове 
палети, включително 
евро, CHEP, за еднократна 
употреба и т.н.

 ▪ Могат да бдат произведени 
и поръчкови артикули  
съгласно нуждите ви.

се нуждаете, с палетна стелажна 
структура кото подхожда на вашата 
работа, по рентабилен начин.
От класически стелажи с широки 
пътеки  за мобилно палетно 
складиране, до подвижни стелажи, 
нашата гама може да бъде 
конфигурирана да се постигне 
оптималното решение.

С 16 различни вертикални варианти, 
които могат да бъдат произведени 
в различни дължини, можем да 
постигнем структури над 30 метра, 
със съдържание на оптимизирана 
стомана.
Докато нашата стандартна гама 
разполага с 16 стандартни дължини,  
възможно е и  производство на 
поръчкови размери, които отговарят 
на индивидуалните нужди.

Нашите продукти отговарят на 
всички съответни проектни кодове, 
включително FEM, EN и SEMA. 
Високо квалифицираните ни 
технически инженери осигуряват 
всички решения да съхранение 
отговарят на необходимото 
законодателство и надхвърлят 
собствените си вътрешни стандарти.

Притежаваме  
ISO 9001 &  
ISO 14001
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Решения за всяка ситуация
Палетното складиране на стоки е най-разпространеният метод за управление на складовата наличност. Палетните 
стелажи са най-ефективният метод за палетно складиране, но разбирането какъв тип структура е необходим, 
понякога може да е объркващо. Ето и някои от най-често срещаните методи за съхранение на палетни стелажи.

Оптимално 
използване на 
подова площ

Оптимално 
използване на 

обема

Лесно за 
адаптиране и 

приспособление 

Добре за 
индивидуален 

достъп към 
палетите

Добре за 
обработка 
на смесени 
артикули

Standard Aisle Pallet Racking - Стелаж с широки 
пътеки
Narrow Aisle - Стелажи с тесни пътеки

Drive-In – Драйв-ин

Pallet Shuttle System – Подвижни Палетни  
Стелажи
Pallet Flow – Палетен поток

Push-Back - Пуш-бек

Mobile Pallet Racking – Мобилни пелетни 
стелажи

Стелаж с широки пътеки
- Класическото решение
Стелажите с широки пътеки са най-
често използваната система за 
палетно складиране когато става 
въпрос за помещение, тип на стоки 
или транспортна техника.
•  Подходящо за различни размери  
 на палети
•  Пълен достъп до всички палети
•  Отговаря на изискванията на FIFO
•  Подходящ за различни видове  
 мотокар
•  Идеални за различен брой  
 артикули и обеми
• Подходящи за работа с палети и  
 избиране на нивото на пода

За повече подробности: www.dexion.bg

За повече подробности: www.dexion.bg
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Драйв –ин (Проходни) Стелажи 
- Компактно решение за складиране
Драйв-ин (Проходни) Стелажи са 
перфектното решение за съхранение 
с висока плътност на големи 
количества еднообразни стоки,  
идеални за, и често използвани в 
среда на хладилни складове. Те 
позволяват на камион да влезе в 
стелажите за извличане на палета.
• Оптимизирано използване на  
 подова площ
• Подходящи за големи количества  
 от няколко артикули
• Отговаря на изискванията на Фило
• Може да работи с повдигач и/ или  
 с противовесен мотокар
• Идеално за съхранение на товари

Тесни пътеки и  
високостелажно складиране   
-за брзо изваждане на поръчки
Тесните пътеки и високостелажното 
складиране комбинира повечето 
от предимствата  на Палетно 
Складиране с широки пътеки, но 
с по-добро оползотворване на 
подовата площ чрез редуциране 
на широчината на пътеките или 
увеличаване на висината.
• Подходящо за различни размери  
 на палети
•  Пълен достъп до всички палети 
•  Отговаря на изискванията на FIFO
•  Идеални за различен брой  
 артикули и обеми
•  Използва се в комбинация със  
 специални камиони за много тесни  
 коридори (VNA) 
• Pабота с палети и избиране на  
 всички нива с комбиниран камион

За повече подробности: www.dexion.bg

За повече подробности: www.dexion.bg
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Палетен поток 
- Контролирано  “roller” движение

Палетния Поток представлява 
компактна система за складиране 
където палетите автоматично се 
прехвърлят от входа към  изхода на 
стелажите и предлага подобрена 
вътрешна логистика както и плътно 
съхранение.
• Плътно съхранение
• Отговаря на FIFO изискванията
• За еднообразни артикули и палети
• Може да работи с повдигач и/ или  
 с противовесен мотокар
• Изисква добро качество на  
 палетите или кашоните

Подвижна Палетна Система 
- Рентабилна автоматизация

Подвижната Палетна Система 
комбинира предимствата  на 
Драйв-ин Стелажите с полу-
автоматизирана платформа която 
управлява движението на палетите, 
предлагайки по-добра гъвкавост и 
по-бърза обработка.
• Оптимално използване на  
 пространството на високите етажи
• Палетите  автоматично се  
 премахват и върщат обратно за  
 избиране
• Отговара на изискванията на LIFO  
 и FIFO 
• Най-подходящ за еднообразни  
 артикули
• Няма нужда от влизане на  
 специализирани камиони да в  
 лентите

За повече подробности: www.dexion.bg

За повече подробности: www.dexion.bg
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Мобилни Палетни Стелажи - MOVO 
- Електронно движение по пътеките 

Мобилните Палетни Стелажи 
са дистанционно контролирано 
приложение, където палетните 
стелажи – монтирани върху мобилни 
бази се придвижват по вградени 
релси (в пода) за създаване на зона 
за избиране. Това осигурява по-
добро оползотворяване на подовата 
площ  и спестява място. 
•  Съхранение с висока плътност
•  Пълен достъп до всички палети
•  Може да бъде проектиран за  
 различни размери на палети
• Изисква само една пътека за  
 камион
•  Отговаря на изискванията на FIFO
•  Подходящи за хладилни складове
•  Интеграция с WMS

Пуш-бек Стелажи 
- Гравитацията осигурява достъп
Пуш-бек стелажите са с висока 
плътност до 6 палети дълбочина 
където палетите се зареждат и 
изваждат в предната част на стелажа. 
Гравитацията носи следващия палет 
за изваждане  към предната част на 
стелажа.
• Плътно съхранение
• Отговаря на LIFO изискванията
• Зареждане и изваждане само от  
 една страна
• Може да работи с повдигач и/ или  
 с противовесен мотокар

За повече подробности: www.dexion.bg

За повече подробности: www.dexion.bg



09

Многоредово 
- Използване на цялата висина на склада

Многоредовите палетни стелажи 
предоставят възможността за 
изграждане на пътеки в рамките на
различните нива на палетните 
стелажи, създаване  на ленти за 
мануално избиране на височина.
Този тип структура може да бъде по-
икономичен и с по-добро използване
на пространството , отколкото някои 
полуетажни варианти Идеален за 
кашони, кутии и съхранение на дрехи.
• Използва се цялата височина на  
 сградата
•  Оптимизира етажното пространство
•  Позволява избиране на поръчка на  
 няколко нива
• Може да се комбинира палетно  
 складиране и Складиране на  
 дребни стоки 
• Поддържа FIFO и LIFO 

Поток на кутии 
- Ефикасно и ергономично избиране на ниско ниво
 Потока на кутии позволява ефикасно 
избиране на дребни стоки на ниски 
нива в палетна стелажна система.
Станцията  за  избиране  е 
конструирана от стойка, снабдена 
с наклонени ролкови пътеки, 
използвани за транспортиране на 
компонентите със зареждане от 
едната страна и разтоварване на 
обратната страна. 
• Ефективно избиране на поръчка
• Поддържа картонени и   
 пластмасови кошчета
• Отговаря на изискванията на FIFO
• За еднообразни  контейнери

За повече подробности: www.dexion.bg

За повече подробности: www.dexion.bg
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Плъзгащ канал  
Поддръжащ стоманени 
контейнери или други 
видове стоки който се 
опират на 4 крака.

За повече подробности: www.dexion.bg

Издърпващи се 
единици 
Помага избирането, 
като осигурява по-лесен 
достъп до палетите и 
съхраняваните стоки

Мрежа за защита 
от падане
Предлага защита 
при различни 
обстановки

Плътен 
метален или 
мрежов рафт 
поставя се на 
рафтова греда 
и служи като  
полица или 
облицовка

Вертикален 
Заден 
Ограничител 
Предотвратява 
пробутване на 
палетите през 
рафта

Държач за барабани  
Протяга се отпред към 
назад да подкрепя 
цилиндри на почти 
всякакви размери

Подпорна греда за 
палети 
Идеално за малки или 
повредени палети

АКСЕСОАРИ
С точните аксесоари можете да адаптирате всяка палетна стелажна система перфектно да отговаря на 
специфичните Ви нужди. По-долу е подбор на аксесоарите, които предлагаме.

Протектор за 
колони 
Метален подово 
монтиран протектор 
за колони.

Протектор за 
краища на 
стелажите 400mm 
висина, предлага 
се  в  различни 
размери

Ограничител за 
цилиндри
2 чифта подложки 
на всяка страна на 
всяка греда.

Разделител - вилица
Идеално за 
непалетизирани стоки.

Поддръжка за 
половин палета
Идеално за малки 
палети

Сменяем крак 
Лесно сменяем крак, 
доколко бъде повреден.

Вертикален 
протектор  
Болт за защита 
- действа като 
амортисьор.
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P90 Тръбна преграда - Стабилна 
тръбна преграда за краищата на 
стелажа с височина 500 мм 

Вертикален протектор с пяна 
- Вертикален протектор с шок 
абсорбираща пяна.

Протектори за краищата - Идеални за 
предпазване на уязвими места от мотокари 
или други леки щети. 

Протектор – закрепен на колоните 
- Абсорбира големи въздействия 
и закрепва се на колона без 
допълнителни скрепителни елементи.

Кнехт - Метален предпазващ  кнехт 
– предлагат се боядисани или 
поцинковани.

Защитни устройства

Подово монтирани колонни 
протектори - Значителна форма 
на защита за колоните на палетните 
стелажи.

За повече подробности: www.dexion.bg

 Следпродажба & Услуги
- Поддржайте склада си в безопасност Ползата от  Dexion 

инспекция на рафтовете:
•  Подробна професионална 

инспекция
• Сертифицирани и опитни 

инспектори
• Без прекъсване на операциите
• Подробен доклад от 

инспекцията
• Предотвратяване на щети на 

хора или стоки
• Продължаване на живота на 

съоръженията
• Ранното откриване на рисковете 

намалява бъдещите разходи за 
ремонт

• Ремонтните работи могат да 
бъдат завършени бързо.

•  Осигурява независим експерт, 
който да оцени оборудването. 

Ежедневното  движение на стоки, 
е вероятно  да предизвика някои 
удари и повреди в системата за 
съхранение. Дългосрочно, тези 
малки дефекти могат да се променят 
капацитета на рафтовете или 
палетните стелажи  и да доведат 
до инциденти, които биха могли да 
причинят вреди както на хората, така 
и материалите. 
Редовните инспекции ще сведат до 
минимум честотата и въздействието 
на тези инциденти, като определят 
решаващи щети на ранен етап.
Инспекторите на Dexion са 
исключително квалифицирани и 
сертифицирани. Те предоставят 
ежегодни проверки, с които поддржате 
съоръженията ви актуални и сигурни. 
Всяка инспекция е проследвана от 

оферта с предложени резервни 
части включително монтаж. 
Когато е напълно одобрена, ще 
получите официален сертификат 
за одобрение до следващата дата 
за инспекция.

За повече подробности: www.dexion.bg

Поддържайте склада си в безопасност с помоща на защитните устройства. Вижте по-долу малка част от 
предлаганите устрояства.
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A Member of the Constructor Group

ГОЛЯМ ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР
18,430 палетни места бяха необходими за новия 
логистичен център на  Multiline в Дания. Бяха 
монтирани Палетни Стелажи с 11.5 м висина 
на  5 и 6 нива. Висината на първото ниво 
за подкрепа беше  2,630 mm, което налага 
използването на тежкотоварна подпорна греда на 
най-ниското подкрепящо ниво.

РАЗЛИЧНИ РАЗМЕРИ НА ПАЛЕТИ С 
НАДВИСНАЛИ ЗАПАСИ
Meiners Saaten от Германи желаеше да складира 
палети с различни размери. Това бе реализирано 
лесно чрез исползването на двублокови мобилни 
инсталации (MOVO) Заедно те предоставиха  общ 
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С цел оптимизиране на вътрешните процеси на 
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приложени няколко решения в различните 
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Мобилни палетни стелажи (MOVO) и  Система за 
палетен поток.
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